
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beste Buntstekers en vrienden van De Buntstekers 

 
2019 nadert weer zijn einde en het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Even tijd om terug te blikken op 
een mooi en muzikaal jaar met De Buntstekers. 
 
Al weer 6 jaar mag ik de taak als voorzitter uitoefenen bij deze gezellige muziekvereniging en nog steeds 
doe ik dat met heel veel plezier. Natuurlijk kan dat alleen maar dankzij mijn medebestuursleden Peter 

Musters en Piet van Gorp en al die gezellige muzikanten die er telkens weer in slagen om alle repetities en 
optredens tot een klein feestje te maken. 

 
Niet alleen met de carnaval, maar ook de optredens op en rond de Tilburgse Kermis, de wijnfeesten aan 
de Moezel, het Sinterklaasoptreden en de Kerstoptredens zorgen er voor dat de sfeer in onze vereniging 
steeds op een hoog niveau blijft en ook de diverse muzieksoorten maken dat het afwisselend blijft om te 
repeteren en op te mogen treden. 
Dankzij de inzet van alle leden maar ook hun partners, Café Bet Kolen, onze vele donateurs en sponsoren, 

is het mogelijk deze mooie muziekvereniging al 41 jaar draaiende te houden. 
 
 

 
 
 

Gelukkig staat 2020 weer voor de deur, en kunnen wij met zijn allen weer vooruit kijken naar vele mooie 
optredens in binnen- (Tilburg, Waalwijk, Sleeuwijk) en buitenland (Cochem, Bernkastel, Graach, Minheim).  
Natuurlijk hopen wij, dat u daar allemaal weer van mee gaat genieten. 
 
Namens het bestuur van De Buntstekers willen wij iedereen die bij De Buntstekers betrokken is, of een 
warm hart toedraagt, fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral een gezond 2020 toewensen. 
 

Namens het bestuur, 
uw voorzitter Hans van Laerhoven. 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 

De Buntstekers 

 December 2019 



 

  Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
 
Mijn naam is:   Bart van den Braak 
Leeftijd:  57 
Burgerlijke staat:  Getrouwd met Monique 
Woonplaats:  Tilburg 
Buntsteker sinds: Begin 2006 
Instrument:   Trompet 
 
Hallo vrienden van de Buntstekers, 
 
Hierbij wil ik jullie iets over mijzelf vertellen. De meeste weten al wel dat ik 
getrouwd ben met Monique, twee kinderen, Bram en Maud en een kleinzoon 
Milan heb. Vele jaren geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met De 
Buntstekers, in de tijd van het winnende lied Begoaien. Met de toenmalige zangers en enkele koorleden 

maakte ik deel uit van een vast carnavalsgroepje waarbij ik als chauffeur een niet geheel onbelangrijke 

neventaak uitoefende. Met het winnende lied hebben we toen vele adressen bezocht om het met de 
Buntstekers ten gehore te brengen. 
Ik zelf ben begonnen met muziekmaken toen mijn toenmalige buurman, muzikaal leider van de Möllukus, 
ons wel een instrument wilde leren bespelen, onder voorwaarde dat we dan ook bij de Möllukus kwamen 
spelen. Dat hebben we toen een jaar gedaan waarna we besloten om een eigen blaaskapel op te richten: 

Nôot Thûis. Hiermee hebben we vele leuke jaren gehad en toen dat op zijn einde liep heb ik de overstap 
met Monique gemaakt naar de Buntstekers. Inmiddels al weer meer dan 12,5 jaar, het volgende jubileum 
is in zicht.  
Ik heb veel hobbies, maar de laatste tijd houd ik me voornamelijk bezig met Netflixen en modelbouw en als 
ik de rust kan vinden lees ik graag in een boek. Verder hou ik van lekker eten. 
 
Ik geef de pen door aan Peter Nefs. 

 
Groetjes Bart 
 
 

 
Het was weer een mooi jaar: 
 

 

   
 
 

 
 
Komende optredens: 

Tonpraotersgala De Hellevègers Goirle Woensdag 15 januari 19:00 

Carnaval 2020 Tilburg Weekend 21 februari 

Kinderfietstocht Koningsdag Tilburg, Zorgvlied Maandag 27 april 13:00 

 


